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Amendamentul 54
Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu articolul 8 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 
Uniunea dezvoltă relații privilegiate cu 
țările învecinate în vederea stabilirii unui 
spațiu de prosperitate și de bună vecinătate, 
întemeiat pe valorile Uniunii și caracterizat 
prin relații strânse și pașnice, bazate pe 
cooperare. Prezentul regulament ar trebui 
să contribuie la acest obiectiv.

(3) În conformitate cu articolul 8 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 
Uniunea dezvoltă relații privilegiate cu 
țările învecinate în vederea stabilirii unui 
spațiu de prosperitate și de bună vecinătate, 
întemeiat pe valorile Uniunii și caracterizat 
prin relații strânse și pașnice, bazate pe 
cooperare transfrontalieră. Prezentul 
regulament ar trebui să contribuie la acest 
obiectiv.

Or. en

Amendamentul 55
Tomáš Zdechovský

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivul principal al politicii de 
cooperare pentru dezvoltare a Uniunii, 
astfel cum se prevede la articolul 208 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, este reducerea și, pe termen 
lung, eradicarea sărăciei. Politica de 
cooperare pentru dezvoltare a Uniunii 
contribuie, de asemenea, la obiectivele 
acțiunii externe a Uniunii, în special 
promovarea dezvoltării durabile pe plan 
economic, social și de mediu a țărilor în 
curs de dezvoltare, cu scopul primordial de 
a eradica sărăcia, astfel cum se prevede la
articolul 21 alineatul (2) litera (d) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană.

(4) Obiectivul principal al politicii de 
cooperare pentru dezvoltare a Uniunii, 
astfel cum se prevede la articolul 208 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, este reducerea și, pe termen 
lung, eradicarea sărăciei. Politica de 
cooperare pentru dezvoltare a Uniunii 
contribuie, de asemenea, la obiectivele 
acțiunii externe a Uniunii, în special 
promovarea dezvoltării durabile pe plan 
economic, social și de mediu a țărilor în 
curs de dezvoltare, cu scopul primordial de 
a eradica sărăcia, astfel cum se prevede la
articolul 21 alineatul (2) litera (d) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană.
Abordarea provocărilor mondiale, în 
special a fenomenului complex al 



PE629.585v01-00 4/46 AM\1167233RO.docx

RO

migrației, face parte integrantă din 
politica de dezvoltare a Uniunii.

Or. cs

Amendamentul 56
Anders Primdahl Vistisen

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament ar trebui să fie ghidată de cele
cinci priorități stabilite în Strategia globală 
pentru politica externă și de securitate a 
Uniunii (denumită în continuare „Strategia 
globală”)59, prezentată la 19 iunie 2016, 
care reprezintă viziunea Uniunii și 
constituie cadrul pentru o acțiune externă 
unită și responsabilă, desfășurată în 
parteneriat cu ceilalți, în scopul promovării 
valorilor și intereselor Uniunii. Uniunea ar 
trebui să consolideze parteneriatele, 
precum și să promoveze dialogul politic și 
răspunsurile colective la provocările de 
interes global. Acțiunile întreprinse de 
Uniune ar trebui să sprijine interesele și 
valorile sale în toate aspectele lor, inclusiv 
menținerea păcii, prevenirea conflictelor, 
consolidarea securității internaționale, 
combaterea cauzelor profunde ale migrației 
neregulamentare și acordarea de asistență 
populațiilor, țărilor și regiunilor care se 
confruntă cu dezastre naturale sau 
provocate de om, susținerea politicii 
comerciale, diplomația economică și 
cooperarea economică, promovarea 
soluțiilor și tehnologiilor digitale, precum 
și întărirea dimensiunii internaționale a 
politicilor Uniunii. Atunci când își apără 
interesele, Uniunea ar trebui să aplice și să 
promoveze principiile de respectare a unor
standarde sociale și de mediu ridicate, a 
statului de drept, a dreptului internațional și 
a drepturilor omului.

(8) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament ar trebui să fie ghidată de cele
cinci priorități stabilite în Strategia globală 
pentru politica externă și de securitate a 
Uniunii (denumită în continuare „Strategia 
globală”)59, prezentată la 19 iunie 2016, 
care reprezintă viziunea Uniunii și 
constituie cadrul pentru o acțiune externă 
unită și responsabilă, desfășurată în 
parteneriat cu ceilalți, în scopul promovării 
valorilor și intereselor Uniunii. Uniunea ar 
trebui să consolideze parteneriatele, 
precum și să promoveze dialogul politic și 
răspunsurile colective la provocările de 
interes global. Acțiunile întreprinse de 
Uniune ar trebui să sprijine interesele și 
valorile sale în toate aspectele lor, inclusiv 
menținerea păcii, prevenirea conflictelor, 
consolidarea securității internaționale, 
combaterea cauzelor profunde ale migrației 
neregulamentare și prevenirea migrației 
neregulamentare pe teritoriul Uniunii și
acordarea de asistență populațiilor, țărilor 
și regiunilor care se confruntă cu dezastre 
naturale sau provocate de om, susținerea 
politicii comerciale, diplomația economică 
și cooperarea economică, promovarea 
soluțiilor și tehnologiilor digitale, precum 
și întărirea dimensiunii internaționale a 
politicilor Uniunii. Atunci când își apără 
interesele, Uniunea ar trebui să aplice și să 
promoveze principiile de respectare a unor 
standarde sociale și de mediu ridicate, a 
statului de drept, a dreptului internațional și 
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a drepturilor omului. În plus, Uniunea ar 
trebui să aplice principiul condiționării 
ajutorului pentru dezvoltare acordat 
țărilor partenere de respectarea de către 
acestea a acordurilor privind returnările 
și readmisiile, gestionarea migrației și 
controlul frontierelor.

_________________ _________________

59 „Viziune comună, acțiuni comune: O 
Europă mai puternică. O strategie globală 
pentru politica externă și de securitate a 
Uniunii Europene”, iunie 2016.

59 „Viziune comună, acțiuni comune: O 
Europă mai puternică. O strategie globală 
pentru politica externă și de securitate a 
Uniunii Europene”, iunie 2016.

Or. en

Amendamentul 57
Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament ar trebui să fie ghidată de cele
cinci priorități stabilite în Strategia globală 
pentru politica externă și de securitate a 
Uniunii (denumită în continuare „Strategia 
globală”)59, prezentată la 19 iunie 2016, 
care reprezintă viziunea Uniunii și 
constituie cadrul pentru o acțiune externă 
unită și responsabilă, desfășurată în 
parteneriat cu ceilalți, în scopul promovării 
valorilor și intereselor Uniunii. Uniunea ar 
trebui să consolideze parteneriatele, 
precum și să promoveze dialogul politic și 
răspunsurile colective la provocările de 
interes global. Acțiunile întreprinse de 
Uniune ar trebui să sprijine interesele și 
valorile sale în toate aspectele lor, inclusiv 
menținerea păcii, prevenirea conflictelor, 
consolidarea securității internaționale, 
combaterea cauzelor profunde ale migrației
neregulamentare și acordarea de asistență 
populațiilor, țărilor și regiunilor care se 
confruntă cu dezastre naturale sau 

(8) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament ar trebui să fie ghidată de cele
cinci priorități stabilite în Strategia globală 
pentru politica externă și de securitate a 
Uniunii (denumită în continuare „Strategia 
globală”)59, prezentată la 19 iunie 2016, 
care reprezintă viziunea Uniunii și 
constituie cadrul pentru o acțiune externă 
unită și responsabilă, desfășurată în 
parteneriat cu ceilalți, în scopul promovării 
valorilor și intereselor Uniunii. Uniunea ar 
trebui să consolideze parteneriatele, 
precum și să promoveze dialogul politic și 
răspunsurile colective la provocările de 
interes global. Acțiunile întreprinse de 
Uniune ar trebui să sprijine interesele și 
valorile sale în toate aspectele lor, inclusiv 
menținerea păcii, prevenirea conflictelor,
contribuția la eradicarea sărăciei, 
combaterea oricărei forme de inegalitate,
consolidarea securității internaționale, 
combaterea cauzelor profunde ale migrației 
neregulamentare și ale strămutării forțate 
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provocate de om, susținerea politicii 
comerciale, diplomația economică și 
cooperarea economică, promovarea 
soluțiilor și tehnologiilor digitale, precum 
și întărirea dimensiunii internaționale a 
politicilor Uniunii. Atunci când își apără 
interesele, Uniunea ar trebui să aplice și să 
promoveze principiile de respectare a unor 
standarde sociale și de mediu ridicate, a 
statului de drept, a dreptului internațional și 
a drepturilor omului.

și acordarea de asistență populațiilor, 
țărilor și regiunilor care se confruntă cu o 
presiune migratorie sporită și cu dezastre 
naturale sau provocate de om, susținerea 
politicii comerciale, diplomația economică 
și cooperarea economică, promovarea 
soluțiilor și tehnologiilor digitale, precum 
și întărirea dimensiunii internaționale a 
politicilor Uniunii. Atunci când își apără 
interesele, Uniunea ar trebui să aplice și să 
promoveze principiile de respectare a unor 
standarde sociale și de mediu ridicate, a 
statului de drept, a dreptului internațional și 
a drepturilor omului.

_________________ _________________

59 „Viziune comună, acțiuni comune: O 
Europă mai puternică. O strategie globală 
pentru politica externă și de securitate a 
Uniunii Europene”, iunie 2016.

59 „Viziune comună, acțiuni comune: O 
Europă mai puternică. O strategie globală 
pentru politica externă și de securitate a 
Uniunii Europene”, iunie 2016.

Or. en

Amendamentul 58
Filiz Hyusmenova

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament ar trebui să fie ghidată de cele
cinci priorități stabilite în Strategia globală 
pentru politica externă și de securitate a 
Uniunii (denumită în continuare „Strategia 
globală”)59, prezentată la 19 iunie 2016, 
care reprezintă viziunea Uniunii și 
constituie cadrul pentru o acțiune externă 
unită și responsabilă, desfășurată în 
parteneriat cu ceilalți, în scopul promovării 
valorilor și intereselor Uniunii. Uniunea ar 
trebui să consolideze parteneriatele, 
precum și să promoveze dialogul politic și 
răspunsurile colective la provocările de 
interes global. Acțiunile întreprinse de 
Uniune ar trebui să sprijine interesele și 

(8) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament ar trebui să fie ghidată de cele
cinci priorități stabilite în Strategia globală 
pentru politica externă și de securitate a 
Uniunii (denumită în continuare „Strategia 
globală”)59, prezentată la 19 iunie 2016, 
care reprezintă viziunea Uniunii și 
constituie cadrul pentru o acțiune externă 
unită și responsabilă, desfășurată în 
parteneriat cu ceilalți, în scopul promovării 
valorilor și intereselor Uniunii. Uniunea ar 
trebui să consolideze parteneriatele, 
precum și să promoveze dialogul politic și 
răspunsurile colective la provocările de 
interes global. Acțiunile întreprinse de 
Uniune ar trebui să sprijine interesele și 
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valorile sale în toate aspectele lor, inclusiv 
menținerea păcii, prevenirea conflictelor, 
consolidarea securității internaționale, 
combaterea cauzelor profunde ale migrației 
neregulamentare și acordarea de asistență 
populațiilor, țărilor și regiunilor care se 
confruntă cu dezastre naturale sau 
provocate de om, susținerea politicii 
comerciale, diplomația economică și 
cooperarea economică, promovarea 
soluțiilor și tehnologiilor digitale, precum 
și întărirea dimensiunii internaționale a 
politicilor Uniunii. Atunci când își apără 
interesele, Uniunea ar trebui să aplice și să 
promoveze principiile de respectare a unor 
standarde sociale și de mediu ridicate, a 
statului de drept, a dreptului internațional și 
a drepturilor omului.

valorile sale în toate aspectele lor, inclusiv 
menținerea păcii, prevenirea conflictelor, 
consolidarea securității internaționale , 
combaterea cauzelor profunde ale migrației 
neregulamentare, întreținând totodată o 
cooperare solidă cu țările terțe pentru a 
obține o zonă de vecinătate stabilă și
sigură și acordarea de asistență 
populațiilor, țărilor și regiunilor care se 
confruntă cu dezastre naturale sau 
provocate de om, susținerea politicii 
comerciale, diplomația economică și 
cooperarea economică, promovarea 
soluțiilor și tehnologiilor digitale, precum 
și întărirea dimensiunii internaționale a 
politicilor Uniunii. Atunci când își apără 
interesele, Uniunea ar trebui să aplice și să 
promoveze principiile de respectare a unor 
standarde sociale și de mediu ridicate, a 
statului de drept, a dreptului internațional și 
a drepturilor omului.

_________________ _________________

59 „Viziune comună, acțiuni comune: O 
Europă mai puternică. O strategie globală 
pentru politica externă și de securitate a 
Uniunii Europene”, iunie 2016.

59 „Viziune comună, acțiuni comune: O 
Europă mai puternică. O strategie globală 
pentru politica externă și de securitate a 
Uniunii Europene”, iunie 2016.

Or. en

Amendamentul 59
Tomáš Zdechovský

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament ar trebui să fie ghidată de cele
cinci priorități stabilite în Strategia globală 
pentru politica externă și de securitate a 
Uniunii (denumită în continuare „Strategia 
globală”)59, prezentată la 19 iunie 2016, 
care reprezintă viziunea Uniunii și 
constituie cadrul pentru o acțiune externă 
unită și responsabilă, desfășurată în 

(8) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament ar trebui să fie ghidată de cele
cinci priorități stabilite în Strategia globală 
pentru politica externă și de securitate a 
Uniunii (denumită în continuare „Strategia 
globală”)59, prezentată la 19 iunie 2016, 
care reprezintă viziunea Uniunii și 
constituie cadrul pentru o acțiune externă 
unită și responsabilă, desfășurată în 
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parteneriat cu ceilalți, în scopul promovării 
valorilor și intereselor Uniunii. Uniunea ar 
trebui să consolideze parteneriatele, 
precum și să promoveze dialogul politic și 
răspunsurile colective la provocările de 
interes global. Acțiunile întreprinse de 
Uniune ar trebui să sprijine interesele și 
valorile sale în toate aspectele lor, inclusiv 
menținerea păcii, prevenirea conflictelor, 
consolidarea securității internaționale, 
combaterea cauzelor profunde ale migrației
neregulamentare și acordarea de asistență 
populațiilor, țărilor și regiunilor care se 
confruntă cu dezastre naturale sau 
provocate de om, susținerea politicii 
comerciale, diplomația economică și 
cooperarea economică, promovarea 
soluțiilor și tehnologiilor digitale, precum 
și întărirea dimensiunii internaționale a 
politicilor Uniunii. Atunci când își apără 
interesele, Uniunea ar trebui să aplice și să 
promoveze principiile de respectare a unor 
standarde sociale și de mediu ridicate, a 
statului de drept, a dreptului internațional și 
a drepturilor omului.

parteneriat cu ceilalți, în scopul promovării 
valorilor și intereselor Uniunii. Uniunea ar 
trebui să consolideze parteneriatele, 
precum și să promoveze dialogul politic și 
răspunsurile colective la provocările de 
interes global. Acțiunile întreprinse de 
Uniune ar trebui să sprijine interesele și 
valorile sale în toate aspectele lor, inclusiv 
menținerea păcii, prevenirea conflictelor, 
consolidarea securității internaționale, 
combaterea cauzelor profunde ale migrației 
și acordarea de asistență populațiilor, 
țărilor și regiunilor care se confruntă cu 
dezastre naturale sau provocate de om, 
susținerea politicii comerciale, diplomația 
economică și cooperarea economică, 
promovarea soluțiilor și tehnologiilor 
digitale, precum și întărirea dimensiunii 
internaționale a politicilor Uniunii. Atunci 
când își apără interesele, Uniunea ar trebui 
să aplice și să promoveze principiile de 
respectare a unor standarde sociale și de 
mediu ridicate, a statului de drept, a 
dreptului internațional și a drepturilor 
omului.

_________________
59 „Viziune comună, acțiuni comune: O 
Europă mai puternică. O strategie globală 
pentru politica externă și de securitate a 
Uniunii Europene”, iunie 2016.

59 „Viziune comună, acțiuni comune: O 
Europă mai puternică. O strategie globală 
pentru politica externă și de securitate a 
Uniunii Europene”, iunie 2016.

Or. cs

Amendamentul 60
Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a pune în aplicare noul cadru 
internațional stabilit prin Agenda 2030, 
prin Strategia globală și prin Consens, 
prezentul regulament ar trebui să vizeze 
sporirea coerenței și asigurarea eficacității 

(10) Pentru a pune în aplicare noul cadru 
internațional stabilit prin Agenda 2030, 
prin Strategia globală și prin Consens, 
prezentul regulament ar trebui să vizeze 
sporirea coerenței, a ajutorului și a 
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acțiunii externe a Uniunii, prin 
concentrarea eforturilor prin intermediul 
unui instrument raționalizat, scopul fiind 
îmbunătățirea punerii în aplicare a 
diferitelor politici din domeniul acțiunii 
externe.

compatibilității cu politicile de ajutor 
extern și asigurarea eficacității acțiunii 
externe a Uniunii, prin concentrarea 
eforturilor prin intermediul unui instrument 
raționalizat, scopul fiind îmbunătățirea 
punerii în aplicare a diferitelor politici din 
domeniul acțiunii externe și consolidarea 
coeziunii sociale în Uniune.

Or. en

Amendamentul 61
Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În conformitate cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă, prezentul regulament 
ar trebui să contribuie la consolidarea 
monitorizării și raportării, punând accentul 
pe rezultate, ceea ce acoperă realizările, 
efectele și impactul în țările partenere care 
beneficiază de asistență financiară externă 
din partea Uniunii. În special, astfel cum s-
a convenit în Consens, se preconizează că 
acțiunile întreprinse în temeiul prezentului 
regulament vor contribui pentru ca un 
procent de 20 % din asistența oficială 
pentru dezvoltare finanțată în temeiul 
prezentului regulament să fie alocat 
incluziunii sociale și dezvoltării umane, 
inclusiv egalității de gen și capacitării 
femeilor.

(13) În conformitate cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă, prezentul regulament 
ar trebui să contribuie la consolidarea 
monitorizării și raportării, punând accentul 
pe rezultate, ceea ce acoperă realizările, 
efectele și impactul în țările partenere care 
beneficiază de asistență financiară externă 
din partea Uniunii. În special, astfel cum s-
a convenit în Consens, se preconizează că 
acțiunile întreprinse în temeiul prezentului 
regulament vor contribui pentru ca un 
procent de 20 % din asistența oficială 
pentru dezvoltare finanțată în temeiul 
prezentului regulament să fie alocat 
incluziunii sociale și dezvoltării umane, 
inclusiv egalității de gen și capacitării 
femeilor, și, de asemenea, incluziunii 
tinerilor cu dizabilități.

Or. en

Amendamentul 62
Filiz Hyusmenova

Propunere de regulament
Considerentul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Prezentul regulament ar trebui să 
reflecte necesitatea de a se concentra 
asupra priorităților strategice, atât din 
punct de vedere geografic (vecinătatea UE 
și Africa, precum și țările fragile și care au 
cel mai mult nevoie de ajutor), cât și din 
punct de vedere tematic (securitatea, 
migrația, schimbările climatice și drepturile 
omului).

(17) Prezentul regulament ar trebui să 
reflecte necesitatea de a se concentra 
asupra priorităților strategice, atât din 
punct de vedere geografic (vecinătatea UE 
și Africa, precum și țările fragile și care au 
cel mai mult nevoie de ajutor), cât și din 
punct de vedere tematic (securitatea, 
migrația, schimbările climatice, drepturile 
omului și cooperarea internațională).

Or. en

Amendamentul 63
Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Politica europeană de vecinătate, 
astfel cum a fost revizuită în 201562, înscrie 
stabilizarea țărilor din vecinătatea UE și 
consolidarea rezilienței acestora, în special 
prin stimularea dezvoltării economice, 
printre principalele priorități politice ale 
Uniunii. Pentru a-și atinge obiectivul, 
politica europeană de vecinătate revizuită 
s-a axat pe patru domenii prioritare: buna 
guvernanță, democrația, statul de drept și 
drepturile omului, cu un accent deosebit pe 
sporirea sprijinului acordat societății civile; 
dezvoltarea economică; securitatea; 
migrația și mobilitatea, inclusiv abordarea 
cauzelor profunde ale migrației 
neregulamentare și ale strămutării forțate a 
populației. Politica europeană de vecinătate 
se caracterizează prin diferențiere și printr-
o asumare reciprocă sporită a 
responsabilității; în cadrul acestei politici 
sunt recunoscute diferite niveluri de 
angajare și sunt luate în considerare 
interesele fiecărei țări cu privire la natura 
parteneriatului său cu Uniunea și la 

(19) Politica europeană de vecinătate, 
astfel cum a fost revizuită în 201562, înscrie 
stabilizarea țărilor din vecinătatea UE și 
consolidarea rezilienței acestora, în special 
prin stimularea dezvoltării economice, 
printre principalele priorități politice ale 
Uniunii. Pentru a-și atinge obiectivul, 
politica europeană de vecinătate revizuită 
s-a axat pe patru domenii prioritare: buna 
guvernanță, democrația, statul de drept și 
drepturile omului, cu un accent deosebit pe 
sporirea sprijinului acordat societății civile; 
dezvoltarea economică; securitatea, 
combaterea fraudelor, a corupției, a 
criminalității organizate și a terorismului; 
migrația și mobilitatea, inclusiv abordarea 
cauzelor profunde ale migrației 
neregulamentare și ale strămutării forțate a 
populației. Politica europeană de vecinătate 
se caracterizează prin diferențiere și printr-
o asumare reciprocă sporită a 
responsabilității; în cadrul acestei politici 
sunt recunoscute diferite niveluri de 
angajare și sunt luate în considerare 



AM\1167233RO.docx 11/46 PE629.585v01-00

RO

elementele pe care trebuie să se 
concentreze acest parteneriat.

interesele fiecărei țări cu privire la natura 
parteneriatului său cu Uniunea și la 
elementele pe care trebuie să se 
concentreze acest parteneriat.

_________________ _________________

62 Comunicarea comună către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor -
„Revizuirea politicii europene de 
vecinătate”, 18 noiembrie 2015.

62 Comunicarea comună către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor -
„Revizuirea politicii europene de 
vecinătate”, 18 noiembrie 2015.

Or. en

Amendamentul 64
Tomáš Zdechovský

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Politica europeană de vecinătate, 
astfel cum a fost revizuită în 201562, înscrie 
stabilizarea țărilor din vecinătatea UE și 
consolidarea rezilienței acestora, în special 
prin stimularea dezvoltării economice, 
printre principalele priorități politice ale 
Uniunii. Pentru a-și atinge obiectivul, 
politica europeană de vecinătate revizuită 
s-a axat pe patru domenii prioritare: buna 
guvernanță, democrația, statul de drept și 
drepturile omului, cu un accent deosebit pe 
sporirea sprijinului acordat societății civile; 
dezvoltarea economică; securitatea; 
migrația și mobilitatea, inclusiv abordarea 
cauzelor profunde ale migrației 
neregulamentare și ale strămutării forțate a 
populației. Politica europeană de vecinătate 
se caracterizează prin diferențiere și printr-
o asumare reciprocă sporită a 
responsabilității; în cadrul acestei politici 
sunt recunoscute diferite niveluri de 
angajare și sunt luate în considerare 
interesele fiecărei țări cu privire la natura 
parteneriatului său cu Uniunea și la 
elementele pe care trebuie să se 

(19) Politica europeană de vecinătate, 
astfel cum a fost revizuită în 201562, înscrie 
stabilizarea țărilor din vecinătatea UE și 
consolidarea rezilienței acestora, în special 
prin stimularea dezvoltării economice, 
printre principalele priorități politice ale 
Uniunii. Pentru a-și atinge obiectivul, 
politica europeană de vecinătate revizuită 
s-a axat pe patru domenii prioritare: buna 
guvernanță, democrația, statul de drept și 
drepturile omului, cu un accent deosebit pe 
sporirea sprijinului acordat societății civile; 
dezvoltarea economică; securitatea; 
migrația și mobilitatea, inclusiv abordarea 
cauzelor profunde ale migrației 
neregulamentare și ale strămutării forțate a 
populației, precum și noile provocări cum 
ar fi migrația cauzată de factorii de 
mediu. Politica europeană de vecinătate se 
caracterizează prin diferențiere și printr-o 
asumare reciprocă sporită a 
responsabilității; în cadrul acestei politici 
sunt recunoscute diferite niveluri de 
angajare și sunt luate în considerare 
interesele fiecărei țări cu privire la natura 
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concentreze acest parteneriat. parteneriatului său cu Uniunea și la 
elementele pe care trebuie să se 
concentreze acest parteneriat.

_________________
62 Comunicarea comună către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor -
„Revizuirea politicii europene de 
vecinătate”, 18 noiembrie 2015.

62 Comunicarea comună către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor -
„Revizuirea politicii europene de 
vecinătate”, 18 noiembrie 2015.

Or. cs

Amendamentul 65
Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Acțiunile finanțate în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
desfășoare în principal prin intermediul 
programelor geografice, pentru a maximiza 
impactul asistenței Uniunii și pentru a 
apropia cât mai mult acțiunea Uniunii de 
țările partenere și de populațiile acestora. 
Această abordare generală ar trebui să fie 
completată cu programe tematice și cu 
acțiuni de răspuns rapid, dacă este cazul.

(23) Acțiunile finanțate în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
desfășoare în principal prin intermediul 
programelor geografice, pentru a maximiza 
impactul asistenței Uniunii și pentru a 
apropia cât mai mult acțiunea Uniunii de 
țările partenere și de populațiile acestora. 
Această abordare generală ar trebui să fie 
completată cu programe tematice și cu 
acțiuni de răspuns rapid, care ar putea 
avea un impact pozitiv asupra dezvoltării 
economice și a securității.

Or. en

Amendamentul 66
Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Este esențial să se continue (29) Este esențial să se continue 
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intensificarea cooperării cu țările 
partenere în ceea ce privește migrația, 
pentru a beneficia de avantajele pe care le 
prezintă migrația legală și bine gestionată 
și pentru a aborda în mod eficace migrația 
neregulamentară. Această cooperare ar 
trebui să contribuie la asigurarea accesului 
la protecție internațională, la abordarea 
cauzelor profunde ale migrației 
neregulamentare, la îmbunătățirea 
gestionării frontierelor și la continuarea 
eforturilor de combatere a migrației 
neregulamentare, a traficului de persoane și 
a introducerii ilegale de migranți, precum 
și la activitățile desfășurate în domeniile 
returnării, readmisiei și reintegrării, acolo 
unde este cazul, pe baza răspunderii 
reciproce și a respectării depline a 
obligațiilor umanitare și a celor legate de 
drepturile omului. Prin urmare, 
cooperarea eficace a țărilor terțe cu 
Uniunea în acest domeniu ar trebui să fie 
parte integrantă din principiile generale 
prevăzute de prezentul regulament. O mai 
mare coerență între politicile privind 
migrația și politicile de cooperare pentru 
dezvoltare este importantă pentru a 
asigura faptul că ajutorul pentru 
dezvoltare susține țările partenere în 
eforturile lor de gestionare a migrației 
într-un mod mai eficace. Prezentul 
regulament ar trebui să contribuie la o 
abordare coordonată, holistică și 
structurată a migrației, valorificând la 
maximum sinergiile și aplicând efectul de 
levier necesar.

intensificarea cooperării cu țările terțe în 
ceea ce privește migrația, pentru a 
beneficia de avantajele pe care le prezintă 
migrația legală și bine gestionată, prin 
facilitarea căilor sigure și legale de 
migrație și azil, inclusiv prin intermediul 
unor sisteme de vize umanitare și prin 
creșterea capacităților de relocare ale 
Uniunii și ale statelor membre, precum și
pentru a aborda în mod eficace migrația 
neregulamentară. Această cooperare ar 
trebui să contribuie la asigurarea accesului 
la protecție internațională, la abordarea 
cauzelor profunde și a factorilor 
determinanți ai migrației neregulamentare, 
la continuarea eforturilor de combatere a 
migrației neregulamentare, a traficului de 
persoane și a introducerii ilegale de 
migranți, precum și la activitățile 
desfășurate în domeniile returnării, 
readmisiei și reintegrării, acolo unde este 
cazul, pe baza răspunderii reciproce și a 
respectării depline a obligațiilor umanitare 
și a celor legate de drepturile omului, 
precum și pe baza solidarității, a 
nediscriminării și a nereturnării.

Or. en

Amendamentul 67
Josep-Maria Terricabras

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(29) Este esențial să se continue 
intensificarea cooperării cu țările
partenere în ceea ce privește migrația, 
pentru a beneficia de avantajele pe care le 
prezintă migrația legală și bine gestionată 
și pentru a aborda în mod eficace 
migrația neregulamentară. Această 
cooperare ar trebui să contribuie la 
asigurarea accesului la protecție 
internațională, la abordarea cauzelor 
profunde ale migrației neregulamentare, 
la îmbunătățirea gestionării frontierelor și 
la continuarea eforturilor de combatere a 
migrației neregulamentare, a traficului de 
persoane și a introducerii ilegale de
migranți, precum și la activitățile 
desfășurate în domeniile returnării,
readmisiei și reintegrării, acolo unde este 
cazul, pe baza răspunderii reciproce și a
respectării depline a obligațiilor umanitare
și a celor legate de drepturile omului. Prin 
urmare, cooperarea eficace a țărilor terțe 
cu Uniunea în acest domeniu ar trebui să 
fie parte integrantă din principiile 
generale prevăzute de prezentul 
regulament. O mai mare coerență între 
politicile privind migrația și politicile de 
cooperare pentru dezvoltare este 
importantă pentru a asigura faptul că 
ajutorul pentru dezvoltare susține țările 
partenere în eforturile lor de gestionare a 
migrației într-un mod mai eficace. 
Prezentul regulament ar trebui să 
contribuie la o abordare coordonată, 
holistică și structurată a migrației, 
valorificând la maximum sinergiile și 
aplicând efectul de levier necesar.

(29) Este esențial să se faciliteze căile 
sigure și legale de migrație și azil, inclusiv 
creșterea capacităților de relocare ale 
Uniunii și ale statelor membre. 
Cooperarea cu țările terțe ar trebui să 
contribuie la asigurarea accesului la 
protecție internațională, la abordarea 
cauzelor profunde ale strămutărilor 
forțate, la protejarea victimelor traficului 
de persoane și ale introducerii ilegale de
persoane, precum și la combaterea cererii 
de astfel de activități, pe baza respectării 
depline a obligațiilor europene și
internaționale privind drepturile omului și
a principiilor solidarității, nediscriminării 
și nereturnării.

Or. en

Amendamentul 68
Tomáš Zdechovský

Propunere de regulament
Considerentul 29
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Este esențial să se continue 
intensificarea cooperării cu țările partenere 
în ceea ce privește migrația, pentru a 
beneficia de avantajele pe care le prezintă 
migrația legală și bine gestionată și pentru 
a aborda în mod eficace migrația 
neregulamentară. Această cooperare ar 
trebui să contribuie la asigurarea 
accesului la protecție internațională, la 
abordarea cauzelor profunde ale migrației 
neregulamentare, la îmbunătățirea 
gestionării frontierelor și la continuarea 
eforturilor de combatere a migrației 
neregulamentare, a traficului de persoane 
și a introducerii ilegale de migranți, 
precum și la activitățile desfășurate în 
domeniile returnării, readmisiei și 
reintegrării, acolo unde este cazul, pe 
baza răspunderii reciproce și a respectării 
depline a obligațiilor umanitare și a celor 
legate de drepturile omului. Prin urmare, 
cooperarea eficace a țărilor terțe cu 
Uniunea în acest domeniu ar trebui să fie 
parte integrantă din principiile generale 
prevăzute de prezentul regulament. O mai 
mare coerență între politicile privind 
migrația și politicile de cooperare pentru 
dezvoltare este importantă pentru a asigura 
faptul că ajutorul pentru dezvoltare susține 
țările partenere în eforturile lor de 
gestionare a migrației într-un mod mai 
eficace. Prezentul regulament ar trebui să 
contribuie la o abordare coordonată, 
holistică și structurată a migrației, 
valorificând la maximum sinergiile și 
aplicând efectul de levier necesar.

(29) Este esențial să se continue 
intensificarea cooperării cu țările partenere 
în ceea ce privește migrația, pentru a
beneficia de avantajele pe care le prezintă 
migrația legală și bine gestionată, 
abordând în mod eficace migrația 
neregulamentară și și migrația cauzată de 
factorii de mediu. O mai mare coerență 
între politicile privind migrația și politicile 
de cooperare pentru dezvoltare este 
importantă pentru a asigura faptul că 
ajutorul pentru dezvoltare susține țările 
partenere în eforturile lor de gestionare a 
migrației într-un mod mai eficace. 
Prezentul regulament ar trebui să 
contribuie la o abordare coordonată, 
holistică și structurată a migrației, 
valorificând la maximum sinergiile și 
aplicând efectul de levier necesar.

Or. cs

Amendamentul 69
Anders Primdahl Vistisen

Propunere de regulament
Considerentul 29
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Este esențial să se continue 
intensificarea cooperării cu țările partenere 
în ceea ce privește migrația, pentru a 
beneficia de avantajele pe care le prezintă 
migrația legală și bine gestionată și pentru
a aborda în mod eficace migrația 
neregulamentară. Această cooperare ar 
trebui să contribuie la asigurarea 
accesului la protecție internațională, la 
abordarea cauzelor profunde ale migrației 
neregulamentare, la îmbunătățirea 
gestionării frontierelor și la continuarea
eforturilor de combatere a migrației 
neregulamentare, a traficului de persoane și 
a introducerii ilegale de migranți, precum 
și la activitățile desfășurate în domeniile 
returnării, readmisiei și reintegrării, acolo 
unde este cazul, pe baza răspunderii 
reciproce și a respectării depline a 
obligațiilor umanitare și a celor legate de 
drepturile omului. Prin urmare, cooperarea 
eficace a țărilor terțe cu Uniunea în acest 
domeniu ar trebui să fie parte integrantă 
din principiile generale prevăzute de 
prezentul regulament. O mai mare coerență 
între politicile privind migrația și politicile 
de cooperare pentru dezvoltare este 
importantă pentru a asigura faptul că 
ajutorul pentru dezvoltare susține țările 
partenere în eforturile lor de gestionare a 
migrației într-un mod mai eficace. 
Prezentul regulament ar trebui să 
contribuie la o abordare coordonată, 
holistică și structurată a migrației, 
valorificând la maximum sinergiile și 
aplicând efectul de levier necesar.

(29) Este esențial să se continue 
intensificarea cooperării cu țările partenere 
în ceea ce privește migrația, pentru a 
beneficia de avantajele pe care le prezintă 
migrația legală și bine gestionată și pentru
a combate în mod eficace migrația 
neregulamentară. Această cooperare ar 
trebui să contribuie la promovarea 
programelor naționale de relocare, la 
abordarea cauzelor profunde ale migrației 
neregulamentare, la
îmbunătățirea controlului frontierelor și la
consolidarea eforturilor de combatere a 
migrației neregulamentare, a traficului de 
persoane și a introducerii ilegale de 
migranți, precum și la intensificând 
totodată returnările și readmisiile. Prin 
urmare, cooperarea eficace a țărilor terțe cu 
Uniunea în acest domeniu ar trebui să fie 
parte integrantă din principiile generale 
prevăzute de prezentul regulament. O mai 
mare coerență între politicile privind 
migrația și politicile de cooperare pentru 
dezvoltare este importantă pentru a asigura 
faptul că ajutorul pentru dezvoltare susține 
țările partenere în eforturile lor de 
gestionare a migrației într-un mod mai 
eficace, prevenind totodată migrația 
neregulamentară pe teritoriul Uniunii. 
Prezentul regulament ar trebui să 
contribuie la o abordare coordonată, 
holistică și structurată a migrației, 
valorificând la maximum sinergiile și 
aplicând efectul de levier necesar.

Or. en

Amendamentul 70
Josep-Maria Terricabras

Propunere de regulament
Considerentul 30
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Prezentul regulament ar trebui să 
îi permită Uniunii să răspundă 
provocărilor, necesităților și 
oportunităților legate de migrație, în 
complementaritate cu politica Uniunii 
privind migrația. În acest scop și fără a 
aduce atingere împrejurărilor 
neprevăzute, se preconizează că 10 % din 
pachetul financiar aferent acestuia ar 
urma să fie alocat pentru abordarea 
cauzelor profunde ale migrației 
neregulamentare și ale strămutării forțate 
și pentru a sprijini gestionarea și 
guvernanța migrației, inclusiv pentru 
protecția drepturilor refugiaților și 
migranților în cadrul obiectivelor 
prezentului regulament.

eliminat

Or. en

Amendamentul 71
Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Prezentul regulament ar trebui să îi 
permită Uniunii să răspundă provocărilor, 
necesităților și oportunităților legate de 
migrație, în complementaritate cu politica 
Uniunii privind migrația. În acest scop și 
fără a aduce atingere împrejurărilor 
neprevăzute, se preconizează că 10 % din 
pachetul financiar aferent acestuia ar urma 
să fie alocat pentru abordarea cauzelor 
profunde ale migrației neregulamentare și 
ale strămutării forțate și pentru a sprijini 
gestionarea și guvernanța migrației, 
inclusiv pentru protecția drepturilor 
refugiaților și migranților în cadrul 
obiectivelor prezentului regulament.

(30) Prezentul regulament ar trebui să îi 
permită Uniunii să răspundă provocărilor, 
necesităților și oportunităților legate de 
migrație, în complementaritate cu politica 
Uniunii privind migrația și azilul. În acest 
scop și fără a aduce atingere împrejurărilor 
neprevăzute, se preconizează că 10 % din 
pachetul financiar aferent acestuia ar urma 
să fie alocat pentru dezvoltarea unor căi 
legale pentru migrație, asigurarea 
accesului adecvat la protecție 
internațională, abordarea cauzelor 
profunde ale migrației neregulamentare și 
ale strămutării forțate și pentru a sprijini 
gestionarea și guvernanța migrației, 
inclusiv pentru protecția drepturilor 
refugiaților și migranților în cadrul 
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obiectivelor prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 72
Tomáš Zdechovský

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Prezentul regulament ar trebui să îi 
permită Uniunii să răspundă provocărilor, 
necesităților și oportunităților legate de 
migrație, în complementaritate cu politica 
Uniunii privind migrația. În acest scop și 
fără a aduce atingere împrejurărilor 
neprevăzute, se preconizează că 10 % din 
pachetul financiar aferent acestuia ar urma 
să fie alocat pentru abordarea cauzelor 
profunde ale migrației neregulamentare și 
ale strămutării forțate și pentru a sprijini 
gestionarea și guvernanța migrației, 
inclusiv pentru protecția drepturilor 
refugiaților și migranților în cadrul 
obiectivelor prezentului regulament.

(30) Prezentul regulament ar trebui să îi 
permită Uniunii să răspundă provocărilor, 
necesităților și oportunităților legate de 
migrație, în complementaritate cu politica 
Uniunii privind migrația și cu prioritățile 
prevăzute de Fondul pentru azil, migrație 
și integrare. În acest scop și fără a aduce 
atingere unor noi provocări emergente și
împrejurărilor neprevăzute, se 
preconizează că 10 % din pachetul 
financiar aferent acestuia ar urma să fie 
alocat pentru abordarea cauzelor profunde 
ale migrației neregulamentare și ale 
strămutării forțate și pentru a sprijini 
gestionarea și guvernanța migrației, 
inclusiv pentru protecția drepturilor 
refugiaților și migranților în cadrul 
obiectivelor prezentului regulament.

Or. cs

Amendamentul 73
Anders Primdahl Vistisen

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Prezentul regulament ar trebui să îi 
permită Uniunii să răspundă provocărilor, 
necesităților și oportunităților legate de
migrație, în complementaritate cu politica 

(30) Prezentul regulament ar trebui să îi 
permită Uniunii să răspundă provocărilor, 
necesităților și oportunităților legate de
presiunile migratorii crescânde, în 
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Uniunii privind migrația. În acest scop și 
fără a aduce atingere împrejurărilor 
neprevăzute, se preconizează că 10 % din 
pachetul financiar aferent acestuia ar urma 
să fie alocat pentru abordarea cauzelor 
profunde ale migrației neregulamentare și 
ale strămutării forțate și pentru a sprijini 
gestionarea și guvernanța migrației, 
inclusiv pentru protecția drepturilor 
refugiaților și migranților în cadrul 
obiectivelor prezentului regulament.

complementaritate cu politica Uniunii 
privind migrația. În acest scop și fără a 
aduce atingere împrejurărilor neprevăzute, 
se preconizează că 10 % din pachetul 
financiar aferent acestuia ar urma să fie 
alocat pentru abordarea cauzelor profunde 
ale migrației neregulamentare și ale 
strămutării forțate, pentru a preveni 
migrația neregulamentară pe teritoriul 
Uniunii și, de asemenea, pentru a sprijini 
gestionarea și controlul migrației.

Or. en

Amendamentul 74
Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Scopul FEDD+ ar trebui să fie 
sprijinirea investițiilor ca mijloc de a 
contribui la realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă, prin favorizarea 
dezvoltării economice și sociale durabile și 
favorabile incluziunii și prin promovarea 
rezilienței socioeconomice a țărilor 
partenere, cu un accent deosebit pe 
eradicarea sărăciei, pe creșterea economică 
durabilă și favorabilă incluziunii, pe 
crearea de locuri de muncă decente, pe 
oportunitățile economice, pe aptitudini și 
spirit antreprenorial, pe sectoarele 
socioeconomice, pe microîntreprinderi și 
întreprinderi mici și mijlocii, precum și 
prin abordarea anumitor cauze 
socioeconomice profunde ale migrației 
neregulamentare, în conformitate cu 
documentele indicative de programare 
relevante. Ar trebui să se acordă o atenție 
deosebită țărilor considerate fragile sau 
confruntate cu situații de conflict, țărilor 
cel mai puțin dezvoltate și țărilor sărace 
puternic îndatorate.

(34) Scopul FEDD+ ar trebui să fie 
sprijinirea investițiilor ca mijloc de a 
contribui la realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă, prin favorizarea 
dezvoltării economice și sociale durabile și 
favorabile incluziunii și prin promovarea 
rezilienței socioeconomice a țărilor 
partenere, cu un accent deosebit pe 
eradicarea sărăciei, pe creșterea economică 
durabilă și favorabilă incluziunii, pe 
crearea de locuri de muncă decente, pe 
oportunitățile economice, pe aptitudini și 
spirit antreprenorial, pe sectoarele 
socioeconomice, pe microîntreprinderi și 
întreprinderi mici și mijlocii, precum și 
prin abordarea anumitor cauze 
socioeconomice profunde ale migrației 
neregulamentare și ale strămutării forțate, 
în conformitate cu documentele indicative 
de programare relevante. Ar trebui să se
concentreze eforturile mai ales pentru a 
se îmbunătăți furnizarea de servicii 
publice esențiale de bază, cum ar fi 
sănătatea, educația, alimentația, apa, 
salubritatea și igiena, asigurarea 
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protecției sociale și accesul echitabil la 
securitatea alimentară și la locuințe 
accesibile, decente și la prețuri rezonabile, 
precum și pentru a se a se îmbunătăți 
viața populațiilor urbane, aflate în 
creștere rapidă, acordându-se o atenție 
deosebită țărilor considerate fragile sau 
confruntate cu situații de conflict, țărilor 
cel mai puțin dezvoltate și țărilor sărace 
puternic îndatorate.

Or. en

Amendamentul 75
Filiz Hyusmenova

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Scopul FEDD+ ar trebui să fie 
sprijinirea investițiilor ca mijloc de a 
contribui la realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă, prin favorizarea 
dezvoltării economice și sociale durabile și 
favorabile incluziunii și prin promovarea 
rezilienței socioeconomice a țărilor 
partenere, cu un accent deosebit pe 
eradicarea sărăciei, pe creșterea economică 
durabilă și favorabilă incluziunii, pe 
crearea de locuri de muncă decente, pe 
oportunitățile economice, pe aptitudini și 
spirit antreprenorial, pe sectoarele 
socioeconomice, pe microîntreprinderi și 
întreprinderi mici și mijlocii, precum și 
prin abordarea anumitor cauze 
socioeconomice profunde ale migrației 
neregulamentare, în conformitate cu 
documentele indicative de programare 
relevante. Ar trebui să se acordă o atenție 
deosebită țărilor considerate fragile sau 
confruntate cu situații de conflict, țărilor 
cel mai puțin dezvoltate și țărilor sărace 
puternic îndatorate.

(34) Scopul FEDD+ ar trebui să fie 
sprijinirea investițiilor ca mijloc de a 
contribui la realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă, prin favorizarea 
dezvoltării economice și sociale durabile și 
favorabile incluziunii și a unui mediu de 
investiții stabil, prin promovarea rezilienței 
socioeconomice a țărilor partenere, cu un 
accent deosebit pe eradicarea sărăciei, pe 
creșterea economică durabilă și favorabilă 
incluziunii, pe crearea de locuri de muncă 
decente, pe oportunitățile economice
destinate tuturor membrilor societății, mai 
ales tinerilor, pe aptitudini și spirit 
antreprenorial, pe sectoarele 
socioeconomice, pe microîntreprinderi și 
întreprinderi mici și mijlocii, precum și 
prin abordarea anumitor cauze 
socioeconomice profunde ale migrației 
neregulamentare, în conformitate cu 
documentele indicative de programare 
relevante. Ar trebui să se acordă o atenție 
deosebită țărilor considerate fragile sau 
confruntate cu situații de conflict, țărilor 
cel mai puțin dezvoltate și țărilor sărace 
puternic îndatorate.
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Or. en

Amendamentul 76
Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Acțiunile externe sunt adesea puse
în aplicare într-un mediu foarte volatil, care 
impune adaptarea permanentă și rapidă la 
necesitățile în continuă schimbare ale 
partenerilor Uniunii și la provocările 
globale care afectează drepturile omului, 
democrația și buna guvernanță, securitatea 
și stabilitatea, schimbările climatice și 
mediul, oceanele, precum și criza migrației 
și cauzele profunde ale acesteia. 
Concilierea principiului previzibilității cu 
necesitatea de a reacționa rapid la noile 
nevoi presupune așadar o adaptare a 
execuției financiare a programelor. Pentru 
a spori capacitatea UE de a reacționa la 
nevoi neprevăzute, pe baza experienței 
încununate de succes a Fondului european 
de dezvoltare (FED), ar trebui ca o anumită 
sumă să fie lăsată nealocată astfel încât să 
poată constitui o rezervă pentru provocările 
și prioritățile emergente. Aceasta ar trebui 
să fie mobilizată în conformitate cu 
procedurile stabilite în prezentul 
regulament.

(39) Acțiunile externe sunt adesea puse 
în aplicare într-un mediu foarte volatil, care 
impune adaptarea permanentă și rapidă la 
necesitățile în continuă schimbare ale 
partenerilor Uniunii și la provocările 
globale care afectează drepturile omului, 
democrația și buna guvernanță, securitatea 
și stabilitatea, schimbările climatice și 
mediul, oceanele, precum și cauzele 
profunde ale migrației și ale strămutării 
forțate. Concilierea principiului 
previzibilității cu necesitatea de a reacționa 
rapid la noile nevoi presupune așadar o 
adaptare a execuției financiare a 
programelor. Pentru a spori capacitatea UE 
de a reacționa la nevoi neprevăzute, pe 
baza experienței încununate de succes a 
Fondului european de dezvoltare (FED), ar 
trebui ca o anumită sumă să fie lăsată 
nealocată astfel încât să poată constitui o 
rezervă pentru provocările și prioritățile 
emergente. Aceasta ar trebui să fie 
mobilizată în conformitate cu procedurile 
stabilite în prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 77
Tomáš Zdechovský

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Acțiunile externe sunt adesea puse (39) Acțiunile externe sunt adesea puse 
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în aplicare într-un mediu foarte volatil, care 
impune adaptarea permanentă și rapidă la 
necesitățile în continuă schimbare ale 
partenerilor Uniunii și la provocările 
globale care afectează drepturile omului, 
democrația și buna guvernanță, securitatea 
și stabilitatea, schimbările climatice și 
mediul, oceanele, precum și criza migrației
și cauzele profunde ale acesteia. 
Concilierea principiului previzibilității cu 
necesitatea de a reacționa rapid la noile 
nevoi presupune așadar o adaptare a 
execuției financiare a programelor. Pentru 
a spori capacitatea UE de a reacționa la 
nevoi neprevăzute, pe baza experienței 
încununate de succes a Fondului european 
de dezvoltare (FED), ar trebui ca o anumită 
sumă să fie lăsată nealocată astfel încât să 
poată constitui o rezervă pentru provocările 
și prioritățile emergente. Aceasta ar trebui 
să fie mobilizată în conformitate cu 
procedurile stabilite în prezentul 
regulament.

în aplicare într-un mediu foarte volatil, care 
impune adaptarea permanentă și rapidă la 
necesitățile în continuă schimbare ale 
partenerilor Uniunii și la provocările 
globale care afectează drepturile omului, 
democrația și buna guvernanță, securitatea 
și stabilitatea, schimbările climatice și 
mediul, oceanele, precum și migrația și 
cauzele profunde ale acesteia. Concilierea 
principiului previzibilității cu necesitatea 
de a reacționa rapid la noile nevoi 
presupune așadar o adaptare a execuției 
financiare a programelor. Pentru a spori 
capacitatea UE de a reacționa la nevoi 
neprevăzute, pe baza experienței 
încununate de succes a Fondului european 
de dezvoltare (FED), ar trebui ca o anumită 
sumă să fie lăsată nealocată astfel încât să 
poată constitui o rezervă pentru provocările 
și prioritățile emergente. Aceasta ar trebui 
să fie mobilizată în conformitate cu 
procedurile stabilite în prezentul 
regulament.

Or. cs

Amendamentul 78
Filiz Hyusmenova

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Acțiunile externe sunt adesea puse 
în aplicare într-un mediu foarte volatil, care 
impune adaptarea permanentă și rapidă la 
necesitățile în continuă schimbare ale 
partenerilor Uniunii și la provocările 
globale care afectează drepturile omului, 
democrația și buna guvernanță, securitatea 
și stabilitatea, schimbările climatice și 
mediul, oceanele, precum și criza migrației 
și cauzele profunde ale acesteia. 
Concilierea principiului previzibilității cu 
necesitatea de a reacționa rapid la noile 
nevoi presupune așadar o adaptare a 

(39) Acțiunile externe sunt adesea puse 
în aplicare într-un mediu foarte volatil, care 
impune adaptarea permanentă și rapidă la 
necesitățile în continuă schimbare ale 
partenerilor Uniunii și la provocările 
globale care afectează drepturile omului, 
democrația și buna guvernanță, securitatea 
și stabilitatea, schimbările climatice și 
mediul, oceanele, precum și criza migrației 
și cauzele profunde ale acesteia. 
Concilierea principiului previzibilității cu 
necesitatea de a reacționa rapid la noile 
nevoi presupune așadar o adaptare a 



AM\1167233RO.docx 23/46 PE629.585v01-00

RO

execuției financiare a programelor. Pentru 
a spori capacitatea UE de a reacționa la 
nevoi neprevăzute, pe baza experienței 
încununate de succes a Fondului european 
de dezvoltare (FED), ar trebui ca o anumită 
sumă să fie lăsată nealocată astfel încât să 
poată constitui o rezervă pentru provocările 
și prioritățile emergente. Aceasta ar trebui 
să fie mobilizată în conformitate cu 
procedurile stabilite în prezentul 
regulament.

execuției financiare a programelor. Pentru 
a spori capacitatea UE de a reacționa la 
nevoi neprevăzute, pe baza experienței 
încununate de succes a Fondului european 
de dezvoltare (FED), ar trebui ca o anumită 
sumă să fie lăsată nealocată, astfel încât să 
poată constitui o rezervă pentru 
provocările, urgențele și prioritățile 
emergente. Aceasta ar trebui să fie 
mobilizată în conformitate cu procedurile 
stabilite în prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 79
Anders Primdahl Vistisen

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) În conformitate cu Regulamentul 
financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului72, cu Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului73, cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 
al Consiliului74și cu Regulamentul (UE) 
2017/1939 al Consiliului75, interesele 
financiare ale Uniunii trebuie protejate prin 
măsuri eficace și proporționale, printre care 
se numără prevenirea, detectarea, 
corectarea și investigarea neregulilor, 
inclusiv a cazurilor de fraudă, recuperarea 
fondurilor pierdute, plătite în mod 
necuvenit sau utilizate incorect și, acolo 
unde este cazul, impunerea de sancțiuni 
administrative. În special, în conformitate 
cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, 
CE) nr. 2185/96, Oficiul European de 
Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua 
investigații administrative, inclusiv 
verificări și inspecții la fața locului, pentru 
a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de 
corupție sau orice altă activitate ilegală 

(44) În conformitate cu Regulamentul 
financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului72, cu Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului73, cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 
al Consiliului74 și cu Regulamentul (UE) 
2017/1939 al Consiliului75, interesele 
financiare ale Uniunii trebuie protejate prin 
măsuri eficace și proporționale, printre care 
se numără prevenirea, detectarea, 
corectarea și investigarea neregulilor, 
inclusiv a cazurilor de fraudă, recuperarea 
fondurilor pierdute, plătite în mod 
necuvenit sau utilizate incorect și, acolo 
unde este cazul, impunerea de sancțiuni 
administrative. În special, în conformitate 
cu Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, 
CE) nr. 2185/96, Oficiul European de 
Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua 
investigații administrative, inclusiv 
verificări și inspecții la fața locului, pentru 
a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de 
corupție sau orice altă activitate ilegală 
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care afectează interesele financiare ale 
Uniunii. În conformitate cu Regulamentul
(UE) 2017/1939, Parchetul European poate 
ancheta și trimite în judecată cazuri de 
fraudă și alte infracțiuni care afectează 
interesele financiare ale Uniunii, conform 
prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a
Parlamentului European și a Consiliului76. 
În conformitate cu Regulamentul 
financiar, orice persoană sau entitate care 
primește fonduri din partea Uniunii 
trebuie să coopereze pe deplin pentru 
protejarea intereselor financiare ale 
Uniunii și să acorde accesul și drepturile 
necesare Comisiei, OLAF și Curții de 
Conturi Europene, asigurându-se 
totodată că orice parte terță implicată în 
executarea fondurilor Uniunii acordă 
drepturi echivalente. Din acest motiv, 
acordurile cu țările și teritoriile terțe și cu 
organizațiile internaționale, precum și 
orice contract sau acord care rezultă din 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament ar trebui să conțină dispoziții 
menite să împuternicească în mod expres 
Comisia, Curtea de Conturi și OLAF să 
efectueze audituri, controale și inspecții la 
fața locului, conform competențelor lor 
respective, și să se asigure că orice părți 
terțe implicate în executarea fondurilor 
Uniunii acordă drepturi echivalente.

care afectează interesele financiare ale 
Uniunii. În conformitate cu
Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul 
European poate ancheta și trimite în 
judecată cazuri de fraudă și alte infracțiuni 
care afectează interesele financiare ale 
Uniunii, conform prevederilor
Directivei (UE) 2017/1371a Parlamentului 
European și a Consiliului76. Orice contract 
sau acord care rezultă din punerea în 
aplicare a prezentului regulament ar trebui 
să conțină dispoziții menite să 
împuternicească în mod expres Comisia, 
Curtea de Conturi și OLAF să efectueze 
audituri, controale și inspecții la fața 
locului, conform competențelor lor 
respective, și să se asigure că orice părți 
terțe implicate în executarea fondurilor 
Uniunii acordă drepturi echivalente.

_________________ _________________

72 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
883/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 septembrie 2013 privind 
investigațiile efectuate de Oficiul European 
de Luptă Antifraudă (OLAF) și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1073/1999 al Parlamentului European și al 
Consiliului și a Regulamentului (Euratom) 
nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 
18.9.2013, p. 1).

72 Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 11 septembrie 2013 
privind investigațiile efectuate de Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF) și 
de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1073/1999 al Parlamentului European și 
al Consiliului și a 
Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 
al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

73 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 
1995 privind protecția intereselor 
financiare ale Comunităților Europene (JO 
L 312, 23.12.95, p. 1).

73 Regulamentul (CE, Euratom) 
nr. 2988/95 al Consiliului din 
18 decembrie 1995 privind protecția 
intereselor financiare ale Comunităților 
Europene (JO L 312, 23.12.95, p. 1).



AM\1167233RO.docx 25/46 PE629.585v01-00

RO

74 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 
2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 
1996 privind controalele și inspecțiile la 
fața locului efectuate de Comisie în scopul 
protejării intereselor financiare ale 
Comunităților Europene împotriva fraudei 
și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 
2).

74 Regulamentul (Euratom, CE) 
nr. 2185/96 al Consiliului din 
11 noiembrie 1996 privind controalele și 
inspecțiile la fața locului efectuate de 
Comisie în scopul protejării intereselor 
financiare ale Comunităților Europene 
împotriva fraudei și a altor abateri 
(JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

75 JO L 283, 31.10.2017, p. 1. 75 JO L 283, 31.10.2017, p. 1.

76 Directiva (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iulie 2017 privind combaterea 
fraudelor îndreptate împotriva intereselor 
financiare ale Uniunii prin mijloace de 
drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

76 Directiva (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iulie 2017 privind combaterea 
fraudelor îndreptate împotriva intereselor 
financiare ale Uniunii prin mijloace de 
drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

Or. en

Amendamentul 80
Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „cooperare transfrontalieră” 
înseamnă cooperarea dintre unul sau mai 
multe state membre, pe de o parte, și unul 
sau mai multe state și teritorii terțe, pe de 
altă parte, de-a lungul frontierelor externe 
ale Uniunii;

(3) „cooperare transfrontalieră” 
înseamnă cooperarea cu unul sau mai 
multe state membre și unul sau mai multe 
state și teritorii terțe de-a lungul 
frontierelor externe ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 81
Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea și promovarea dialogului (a) sprijinirea și promovarea dialogului 
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și a cooperării cu țările și regiunile terțe din 
vecinătatea UE, din Africa Subsahariană, 
din Asia și Pacific, precum și din America 
și zona Caraibilor;

și a cooperării cu țările și regiunile terțe din 
vecinătatea UE, din Africa Subsahariană, 
din Asia și Pacific, precum și din America 
și zona Caraibilor și urmărirea dezvoltării 
durabile;

Or. en

Amendamentul 82
Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la nivel mondial, consolidarea și 
sprijinirea democrației, a statului de drept 
și a drepturilor omului, susținerea 
organizațiilor societății civile, contribuirea 
la stabilitate și pace și abordarea altor 
provocări globale precum migrația și 
mobilitatea;

(b) la nivel mondial, consolidarea și 
sprijinirea democrației, a statului de drept 
și a drepturilor omului, susținerea 
organizațiilor societății civile și a egalității 
sociale, contribuirea la stabilitate și pace și 
abordarea altor provocări globale precum
cauzele profunde ale migrației 
neregulamentare și ale strămutărilor 
forțate, sărăcia și catastrofele naturale;

Or. en

Amendamentul 83
Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la nivel mondial, consolidarea și 
sprijinirea democrației, a statului de drept 
și a drepturilor omului, susținerea 
organizațiilor societății civile, contribuirea 
la stabilitate și pace și abordarea altor 
provocări globale precum migrația și 
mobilitatea;

(b) la nivel mondial, consolidarea și 
sprijinirea democrației, a statului de drept 
și a drepturilor omului, susținerea 
organizațiilor societății civile, contribuirea 
la stabilitate și pace și abordarea altor 
provocări globale precum migrația și 
mobilitatea, combaterea fraudelor, a 
corupției, a criminalității organizate și a 
terorismului;
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Or. en

Amendamentul 84
Tomáš Zdechovský

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la nivel mondial, consolidarea și 
sprijinirea democrației, a statului de drept 
și a drepturilor omului, susținerea 
organizațiilor societății civile, contribuirea 
la stabilitate și pace și abordarea altor 
provocări globale precum migrația și 
mobilitatea;

(b) la nivel mondial, consolidarea și 
sprijinirea democrației, a statului de drept 
și a drepturilor omului, susținerea 
organizațiilor societății civile, contribuirea 
la stabilitate și pace și abordarea altor 
provocări globale precum migrația și 
mobilitatea, precum și schimbările 
climatice;

Or. cs

Amendamentul 85
Anders Primdahl Vistisen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la nivel mondial, consolidarea și 
sprijinirea democrației, a statului de drept 
și a drepturilor omului, susținerea 
organizațiilor societății civile, contribuirea 
la stabilitate și pace și abordarea altor 
provocări globale precum migrația și 
mobilitatea;

(b) la nivel mondial, consolidarea și 
sprijinirea democrației, a statului de drept 
și a drepturilor omului, susținerea 
organizațiilor societății civile, contribuirea 
la stabilitate și pace și abordarea altor 
provocări globale precum combaterea 
migrației neregulamentare și mobilitatea;

Or. en

Amendamentul 86
Filiz Hyusmenova

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la nivel mondial, consolidarea și 
sprijinirea democrației, a statului de drept 
și a drepturilor omului, susținerea 
organizațiilor societății civile, contribuirea 
la stabilitate și pace și abordarea altor 
provocări globale precum migrația și
mobilitatea;

(b) la nivel mondial, consolidarea și 
sprijinirea democrației, a statului de drept 
și a drepturilor omului, susținerea 
organizațiilor societății civile, contribuirea 
la stabilitate și pace și abordarea altor 
provocări globale precum migrația și
catastrofele naturale sau provocate de om;

Or. en

Amendamentul 87
Filiz Hyusmenova

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigurarea unui răspuns rapid în 
următoarele cazuri: situații de criză, de 
instabilitate și de conflict; probleme de 
reziliență și asigurarea legăturii dintre 
ajutorul umanitar și acțiunile pentru 
dezvoltare și răspunsul la nevoile și 
prioritățile politicii externe.

(c) asigurarea unui răspuns rapid în 
următoarele cazuri: situații de criză, de 
instabilitate și de conflict; probleme de 
reziliență și sustenabilitate și nevoile și 
prioritățile politicii externe.

Or. en

Amendamentul 88
Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Un procent de cel puțin 20 % din 
asistența oficială pentru dezvoltare 
finanțată în temeiul prezentului 
regulament ar trebui dedicat incluziunii 
sociale și dezvoltării umane, pentru a 
sprijini și a consolida furnizarea de 
servicii sociale de bază, cum ar fi 
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sănătatea, inclusiv alimentația, educația 
și protecția socială, în special pentru 
persoanele cele mai marginalizate și cu 
accent pe femei și pe copii.

Or. en

Amendamentul 89
Filiz Hyusmenova

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele geografice se pot referi la toate 
țările terțe, cu excepția țărilor candidate și 
potențial candidate, astfel cum sunt 
definite în Regulamentul (UE) nr. 
.../....80(IPA), precum și la țările și 
teritoriile de peste mări, astfel cum sunt 
definite în Decizia .../... (UE) a Consiliului.

Programele geografice se pot referi la toate 
țările terțe, cu excepția țărilor și teritoriilor
de peste mări, astfel cum sunt definite în 
Decizia .../... (UE) a Consiliului.

_________________

80 Regulamentul Parlamentului European 
și al Consiliului de instituire a 
Instrumentului de asistență pentru 
preaderare (JO L ).

Or. en

Justificare

În timpul crizei migrației, Comisia Europeană a oferit țărilor din Balcanii de Vest, toate fiind 
țări candidate care au acces la asistență de preaderare, finanțare umanitară. Pe lângă 
asistența umanitară, prin intermediul Instrumentului de asistență pentru preaderare s-a 
acordat sprijin financiar și tehnic pentru activitățile legate de creșterea fluxului de migrație și 
de criza refugiaților. Instrumentul actual nu ar trebui să excludă în mod explicit țările 
candidate și țările potențial candidate din motive ce țin de asigurarea flexibilității financiare, 
dacă este necesar.

Amendamentul 90
Filiz Hyusmenova

Propunere de regulament
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Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Rezerva pentru provocările și 
prioritățile emergente, în valoare de 10 200
de milioane EUR, majorează sumele 
menționate la alineatul (2) în conformitate 
cu articolul 15.

3. Rezerva pentru provocările, 
urgențele și prioritățile emergente, în 
valoare de 10 200 de milioane EUR, 
majorează sumele menționate la
alineatul (2) în conformitate cu
articolul 15.

Or. en

Amendamentul 91
Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Se aplică o abordare bazată pe 
drepturi, care înglobează toate drepturile 
omului, fie ele civile și politice sau 
economice, sociale și culturale, scopul 
fiind de a integra principiile drepturilor 
omului, de a sprijini titularii de drepturi 
atunci când și le revendică, punând 
accentul pe grupurile mai sărace și mai 
vulnerabile, și de a sprijini țările partenere 
în punerea în aplicare a obligațiilor lor 
internaționale în domeniul drepturilor 
omului. Prezentul regulament promovează 
egalitatea de gen și capacitarea femeilor.

2. Se aplică o abordare bazată pe 
drepturi, care înglobează toate drepturile 
omului, fie ele civile și politice sau 
economice, sociale și culturale, scopul 
fiind de a integra principiile drepturilor 
omului, de a sprijini titularii de drepturi 
atunci când și le revendică, punând 
accentul pe grupurile mai sărace și mai 
vulnerabile, și de a sprijini țările partenere 
în punerea în aplicare a obligațiilor lor 
internaționale în domeniul drepturilor 
omului. Prezentul regulament acordă o 
atenție deosebită nevoilor copiilor și 
tinerilor și promovează egalitatea de gen și 
capacitarea femeilor.

Or. en

Amendamentul 92
Anders Primdahl Vistisen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cooperarea dintre Uniune și statele 
membre, pe de o parte, și țările partenere, 
pe de altă parte, promovează și se bazează 
pe principiile eficacității dezvoltării, acolo 
unde este cazul, și anume: însușirea 
priorităților de dezvoltare de către țările 
partenere, concentrarea pe rezultate, 
parteneriatele pentru dezvoltare favorabile 
incluziunii, transparența și răspunderea 
reciprocă. Uniunea promovează o 
mobilizare și o utilizare eficace și eficientă 
a resurselor.

Cooperarea dintre Uniune și statele 
membre, pe de o parte, și țările partenere, 
pe de altă parte, promovează și se bazează 
pe principiile eficacității dezvoltării, acolo 
unde este cazul, și anume:
condiționalitatea ajutorului pentru 
obiectivele de control al migrației ale UE,
însușirea priorităților de dezvoltare de către 
țările partenere, concentrarea pe rezultate, 
parteneriatele pentru dezvoltare favorabile 
incluziunii, transparența și răspunderea 
reciprocă. Uniunea promovează o 
mobilizare și o utilizare eficace și eficientă
a resurselor.

Or. en

Amendamentul 93
Anders Primdahl Vistisen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Se urmărește o abordare mai 
coordonată, holistică și mai structurată cu 
privire la migrație cu partenerii, iar 
eficacitatea acesteia este evaluată cu 
regularitate.

7. Se urmărește o abordare mai 
coordonată, holistică și mai structurată cu 
privire la combaterea migrației 
neregulamentare și a introducerii ilegale 
de persoane cu partenerii, iar eficacitatea 
acesteia este evaluată cu regularitate.

Or. en

Amendamentul 94
Barbara Spinelli

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consolidarea capacităților actorilor militari Utilizarea finanțării UE pentru
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în sprijinul dezvoltării și al securității 
pentru dezvoltare

consolidarea capacităților actorilor militari

Or. en

Amendamentul 95
Barbara Spinelli

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În conformitate cu articolul 41 
alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, finanțarea din partea Uniunii 
acordată în temeiul prezentului regulament 
nu este utilizată pentru a finanța 
achiziționarea de arme sau de muniții sau 
operațiunile care au implicații militare ori 
în materie de apărare.

1. În conformitate cu articolul 41 
alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, finanțarea din partea Uniunii 
acordată în temeiul prezentului regulament 
nu este utilizată pentru a finanța 
achiziționarea de arme sau de muniții sau 
operațiunile care au implicații militare ori 
în materie de apărare sau de securitate.

Or. en

Amendamentul 96
Barbara Spinelli

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru a contribui la dezvoltarea 
durabilă, care necesită crearea unor 
societăți stabile, pașnice și favorabile 
incluziunii, asistența acordată de Uniune 
în temeiul prezentului regulament poate fi 
utilizată în contextul unei reforme mai 
ample a sectorului de securitate sau 
pentru a dezvolta capacitatea actorilor 
militari din țările partenere în 
circumstanțele excepționale prevăzute la 
alineatul (4), pentru a realiza activități de 
dezvoltare și activități de securitate pentru 
dezvoltare.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 97
Barbara Spinelli

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Asistența în temeiul prezentului 
articol poate include în special furnizarea 
de programe de consolidare a 
capacităților în sprijinul dezvoltării și al 
securității pentru dezvoltare, inclusiv 
formare, mentorat și consiliere, precum și 
furnizarea de echipamente, îmbunătățirea 
infrastructurii și furnizarea unor servicii 
direct legate de asistența respectivă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 98
Barbara Spinelli

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Asistența în temeiul prezentului 
articol se acordă numai în următoarele 
situații:

eliminat

(a) în cazul în care cerințele nu pot fi 
satisfăcute prin recurgerea la actori 
nemilitari pentru a îndeplini în mod 
adecvat obiectivele Uniunii în temeiul 
prezentului regulament și în care există o 
amenințare la adresa existenței unor 
instituții de stat funcționale sau la adresa 
protecției drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, iar instituțiile 
de stat nu pot face față amenințării 
respective și
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(b) în cazul în care există un consens 
între țara parteneră în cauză și Uniune 
asupra faptului că actorii militari sunt 
esențiali pentru menținerea, instituirea 
sau reinstituirea condițiilor esențiale 
pentru dezvoltarea durabilă, inclusiv în 
situații de criză și în contexte și situații de 
fragilitate sau destabilizare.

Or. en

Amendamentul 99
Barbara Spinelli

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care cerințele nu pot fi 
satisfăcute prin recurgerea la actori 
nemilitari pentru a îndeplini în mod 
adecvat obiectivele Uniunii în temeiul 
prezentului regulament și în care există o 
amenințare la adresa existenței unor 
instituții de stat funcționale sau la adresa 
protecției drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, iar instituțiile 
de stat nu pot face față amenințării 
respective și

eliminat

Or. en

Amendamentul 100
Barbara Spinelli

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care există un consens 
între țara parteneră în cauză și Uniune 
asupra faptului că actorii militari sunt 
esențiali pentru menținerea, instituirea 

eliminat
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sau reinstituirea condițiilor esențiale 
pentru dezvoltarea durabilă, inclusiv în 
situații de criză și în contexte și situații de 
fragilitate sau destabilizare.

Or. en

Amendamentul 101
Barbara Spinelli

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Asistența acordată de Uniune în 
temeiul prezentului articol nu se utilizează 
pentru a finanța consolidarea capacităților 
actorilor militari în alte scopuri decât 
furnizarea activităților de dezvoltare și a 
activităților de securitate pentru 
dezvoltare. În special, aceasta nu se 
utilizează pentru a finanța:

5. Asistența acordată de Uniune în 
temeiul prezentului regulament nu se 
utilizează pentru a finanța consolidarea 
capacităților actorilor militari . În special, 
aceasta nu se utilizează pentru a finanța:

Or. en

Amendamentul 102
Barbara Spinelli

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) achiziționarea de arme și muniție 
sau a oricărui alt echipament conceput 
pentru a aplica o forță letală;

(b) achiziționarea de arme și muniție 
sau a oricărui alt echipament conceput 
pentru a aplica o forță letală sau neletală;

Or. en

Amendamentul 103
Barbara Spinelli
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) formarea care este destinată să 
contribuie în mod specific la capacitatea de 
luptă a forțelor armate.

(c) formarea care este destinată să 
contribuie la capacitatea de luptă a
oricăror forțe armate.

Or. en

Amendamentul 104
Barbara Spinelli

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. La conceperea și punerea în 
aplicare a măsurilor în temeiul 
prezentului articol, Comisia promovează 
asumarea responsabilității de către țara 
parteneră. Comisia elaborează, de 
asemenea, elementele și bunele practici 
necesare pentru a asigura sustenabilitatea 
pe termen mediu și lung și promovează
statul de drept și principiile consacrate de 
drept internațional.

eliminat

Or. en

Amendamentul 105
Barbara Spinelli

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Comisia instituie procedurile 
adecvate de evaluare a riscurilor, de 
monitorizare și de evaluare pentru 
măsurile adoptate în temeiul prezentului 
articol.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 106
Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) fără a aduce atingere alineatului (4), 
acțiunile se bazează, în măsura 
posibilului, pe un dialog între Uniune, 
statele membre și țările partenere vizate, 
inclusiv autoritățile naționale și locale, cu 
implicarea societății civile, a parlamentelor 
naționale și locale și a altor părți interesate, 
scopul urmărit fiind obținerea unui grad 
mai ridicat de însușire a procesului și 
încurajarea sprijinului pentru strategiile 
naționale și regionale;

(a) fără a aduce atingere alineatului (4), 
acțiunile se bazează pe un dialog favorabil 
incluziunii între Uniune, statele membre și 
țările partenere vizate, inclusiv autoritățile 
naționale și locale, cu implicarea societății 
civile, inclusiv a reprezentanților copiilor, 
ai persoanelor în vârstă, ai persoanelor cu 
dizabilități, ai persoanelor LGTBI și ai 
populațiilor indigene, a parlamentelor 
naționale și locale și a comunităților și a
altor părți interesate relevante, scopul 
urmărit fiind obținerea unui grad mai 
ridicat de însușire a procesului și 
încurajarea sprijinului pentru strategiile 
naționale și regionale;

Or. en

Amendamentul 107
Anders Primdahl Vistisen

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) capacitatea și angajamentul 
partenerului de a promova interesele și 
valorile comune și de a sprijini obiectivele 
comune, alianțele multilaterale și progresul 
în punerea în practică a priorităților 
Uniunii.

(e) capacitatea și angajamentul 
partenerului de a promova interesele și 
valorile comune și de a sprijini obiectivele 
comune, alianțele multilaterale și progresul 
în punerea în practică a priorităților 
Uniunii, mai ales în domeniul combaterii 
migrației neregulamentare și al 
controlului frontierelor.
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Or. en

Amendamentul 108
Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Programele indicative multianuale 
stabilesc domeniile prioritare selectate 
pentru finanțare din partea Uniunii, 
obiectivele specifice, rezultatele 
preconizate, indicatori de performanță clari 
și specifici și alocările financiare 
indicative, atât la nivel global, cât și per 
domeniu prioritar.

2. Programele indicative multianuale 
stabilesc domeniile prioritare selectate 
pentru finanțare din partea Uniunii,
calendarul, obiectivele specifice, 
rezultatele preconizate, indicatori de 
performanță clari și specifici și alocările 
financiare indicative, atât la nivel global, 
cât și per domeniu prioritar.

Or. en

Amendamentul 109
Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Programele indicative multianuale 
aferente programelor tematice pot fi 
revizuite, atunci când este necesar, pentru a 
se asigura punerea în aplicare eficace, în 
special în cazul în care au fost efectuate 
modificări substanțiale ale cadrului de 
politici menționat la articolul 7.

4. Programele indicative multianuale 
aferente programelor tematice pot fi 
revizuite, atunci când este necesar, pentru a 
se asigura punerea în aplicare eficace, în 
special în cazul în care au fost efectuate 
modificări substanțiale ale cadrului de 
politici menționat la articolul 7 sau în 
cazul unei situații de criză.

Or. en

Amendamentul 110
Filiz Hyusmenova

Propunere de regulament
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Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rezerva pentru provocările și prioritățile 
emergente

Rezerva pentru provocările, urgențele și 
prioritățile emergente

Or. en

Amendamentul 111
Tomáš Zdechovský

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a asigura un răspuns adecvat al 
Uniunii în cazul unor circumstanțe 
neprevăzute;

(a) a asigura un răspuns adecvat al 
Uniunii în cazul unor noi provocări 
emergente și circumstanțe neprevăzute;

Or. cs

Amendamentul 112
Filiz Hyusmenova

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a aborda nevoi noi sau provocări 
emergente, precum cele de la frontierele 
Uniunii sau ale vecinilor săi, legate de 
situații de criză și post-criză sau de 
presiunea migrației;

(b) a aborda nevoi noi, provocări 
emergente sau situații de urgență, precum 
cele de la frontierele Uniunii sau ale 
vecinilor săi, legate de situații de criză și 
post-criză sau de presiunea migrației;

Or. en

Amendamentul 113
Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini

Propunere de regulament
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Articolul 15 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a aborda nevoi noi sau provocări 
emergente, precum cele de la frontierele 
Uniunii sau ale vecinilor săi, legate de 
situații de criză și post-criză sau de
presiunea migrației;

(b) a aborda nevoi noi sau provocări 
emergente legate de situații de criză și 
post-criză, catastrofe naturale sau
provocate de om și încălcări la scară largă 
ale drepturilor omului și ale libertăților 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 114
Anders Primdahl Vistisen

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cu titlu indicativ, aproximativ 10 %
din pachetul financiar prevăzut la articolul 
4 alineatul (2) litera (a) pentru a completa 
alocările financiare naționale menționate la
articolul 12 se alocă pentru țările partenere 
enumerate în anexa I, în vederea punerii în 
aplicare a abordării bazate pe performanță. 
Alocările bazate pe performanță sunt 
stabilite în funcție de progresele 
înregistrate de țările partenere în ceea ce 
privește democrația, drepturile omului, 
statul de drept, cooperarea privind
migrația, guvernanța economică și 
reformele. Progresele țărilor partenere sunt 
evaluate anual.

1. Cu titlu indicativ, aproximativ 10 %
din pachetul financiar prevăzut la
articolul 4 alineatul (2) litera (a) pentru a 
completa alocările financiare naționale 
menționate la articolul 12 se alocă pentru 
țările partenere enumerate în anexa I, în 
vederea punerii în aplicare a abordării 
bazate pe performanță. Alocările bazate pe 
performanță sunt stabilite în funcție de 
progresele înregistrate de țările partenere în 
ceea ce privește democrația, drepturile 
omului, statul de drept, cooperarea privind
prevenirea migrației neregulamentare și 
controlul frontierelor, guvernanța 
economică și reformele. Progresele țărilor 
partenere sunt evaluate anual.

Or. en

Amendamentul 115
Barbara Spinelli

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cu titlu indicativ, aproximativ 10 % 
din pachetul financiar prevăzut la articolul 
4 alineatul (2) litera (a) pentru a completa 
alocările financiare naționale menționate la 
articolul 12 se alocă pentru țările partenere 
enumerate în anexa I, în vederea punerii în 
aplicare a abordării bazate pe performanță. 
Alocările bazate pe performanță sunt 
stabilite în funcție de progresele 
înregistrate de țările partenere în ceea ce 
privește democrația, drepturile omului, 
statul de drept, cooperarea privind 
migrația, guvernanța economică și 
reformele. Progresele țărilor partenere sunt 
evaluate anual.

1. Cu titlu indicativ, aproximativ 10 % 
din pachetul financiar prevăzut la 
articolul 4 alineatul (2) litera (a) pentru a 
completa alocările financiare naționale 
menționate la articolul 12 se alocă pentru 
țările partenere enumerate în anexa I, în 
vederea punerii în aplicare a abordării 
bazate pe performanță. Alocările bazate pe 
performanță sunt stabilite în funcție de 
progresele înregistrate de țările partenere în 
ceea ce privește drepturile omului, statul de 
drept și buna guvernanță. Progresele 
țărilor partenere sunt evaluate anual, cu 
implicarea activă a societății civile.

Or. en

Amendamentul 116
Barbara Spinelli

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cooperarea transfrontalieră, astfel 
cum este definită la articolul 2 alineatul
(3), se referă la cooperarea la frontierele 
terestre limitrofe, cooperarea transnațională 
în teritorii transnaționale de dimensiuni 
mai mari, cooperarea maritimă în jurul 
bazinelor maritime, precum și cooperarea 
interregională.

1. Respectând pe deplin 
instrumentele dreptului internațional al 
drepturilor omului, inclusiv, printre altele, 
Protocolul la Tratatul de instituire a 
Comunității Economice Africane privind 
libera circulație a persoanelor, dreptul de 
ședere și dreptul de stabilire, precum și 
Convenția de la Geneva privind statutul 
refugiaților, cooperarea transfrontalieră, 
astfel cum este definită la articolul 2 
alineatul (3), se referă la cooperarea la 
frontierele terestre limitrofe, cooperarea 
transnațională în teritorii transnaționale de 
dimensiuni mai mari, cooperarea maritimă 
în jurul bazinelor maritime, precum și 
cooperarea interregională. Cooperarea 
transfrontalieră nu este pusă în aplicare 
pentru a sprijini controlul migrației. 
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Comisia oferă, de asemenea, posibilitatea 
de a primi direct plângeri din partea 
omologilor eligibili. Comisia ia în 
considerare informațiile respective în 
perspectiva unei viitoare cooperări cu 
omologii în cauză.

Or. en

Amendamentul 117
Barbara Spinelli

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La punerea în aplicare a 
prezentului articol, în cazul încălcării 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, orice program legat de 
cooperarea transfrontalieră în țara în 
cauză și finanțat de Uniune este 
suspendat.

Or. en

Amendamentul 118
Barbara Spinelli

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care cheltuielile de 
sprijin nu sunt incluse în planurile de 
acțiune sau în măsurile menționate la
articolul 21, Comisia adoptă, dacă este 
cazul, măsuri de sprijin. Finanțarea din 
partea Uniunii în cadrul măsurilor de 
sprijin poate acoperi:

2. În cazul în care cheltuielile de 
sprijin nu sunt incluse în planurile de 
acțiune sau în măsurile menționate la
articolul 21, Comisia adoptă, dacă este 
cazul, măsuri de sprijin. Finanțarea din 
partea Uniunii în cadrul măsurilor de 
sprijin, cu excluderea oricărui caracter 
militar, poate acoperi:

Or. en
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Amendamentul 119
Barbara Spinelli

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cheltuieli legate de informare și de 
comunicare, inclusiv elaborarea de 
strategii de comunicare și comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii și vizibilitatea acestor priorități.

(c) cheltuieli legate de acțiuni de 
furnizare de informații și de comunicare.

Or. en

Amendamentul 120
Filiz Hyusmenova

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul FEDD+, ca pachet financiar 
integrat care furnizează capacitate 
financiară pe baza metodelor de execuție 
stabilite la articolul 23 alineatul (1) literele
(a), (e), (f) și (g), este de a sprijini 
investițiile și de a extinde accesul la 
finanțare, pentru a favoriza o dezvoltare 
economică și socială durabilă și favorabilă 
incluziunii și pentru a promova reziliența 
socioeconomică a țărilor partenere, punând 
accentul în mod deosebit pe eradicarea 
sărăciei, pe creșterea economică durabilă și 
favorabilă incluziunii, pe crearea de locuri 
de muncă decente, pe oportunitățile 
economice, pe aptitudini și spirit 
antreprenorial, pe sectoarele 
socioeconomice, pe microîntreprinderi și 
întreprinderile mici și mijlocii, precum și 
pentru a aborda cauzele socioeconomice 
specifice profunde ale migrației 
neregulamentare, în conformitate cu 

Scopul FEDD+, ca pachet financiar 
integrat care furnizează capacitate 
financiară pe baza metodelor de execuție 
stabilite la articolul 23 alineatul (1) literele
(a), (e), (f) și (g), este de a sprijini 
investițiile și de a extinde accesul la 
finanțare, pentru a favoriza o dezvoltare 
economică și socială durabilă și favorabilă 
incluziunii și un mediu de investiții stabil, 
promovând reziliența socioeconomică a 
țărilor partenere, punând accentul în mod 
deosebit pe eradicarea sărăciei, pe creșterea 
economică durabilă și favorabilă 
incluziunii, pe crearea de locuri de muncă 
decente, pe oportunitățile economice, pe 
aptitudini și spirit antreprenorial, pe 
sectoarele socioeconomice, pe 
microîntreprinderi și întreprinderile mici și 
mijlocii, precum și pentru a aborda cauzele 
socioeconomice specifice profunde ale 
migrației neregulamentare, în conformitate 
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documentele indicative de programare 
relevante. Se acordă o atenție deosebită 
țărilor despre care se consideră că se 
confruntă cu situații de fragilitate sau de 
conflict, țărilor cel mai puțin dezvoltate și 
țărilor sărace puternic îndatorate.

cu documentele indicative de programare 
relevante. Se acordă o atenție deosebită 
țărilor despre care se consideră că se 
confruntă cu situații de fragilitate sau de 
conflict, țărilor cel mai puțin dezvoltate și 
țărilor sărace puternic îndatorate.

Or. en

Amendamentul 121
Tomáš Zdechovský

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul FEDD+, ca pachet financiar 
integrat care furnizează capacitate 
financiară pe baza metodelor de execuție 
stabilite la articolul 23 alineatul (1) literele
(a), (e), (f) și (g), este de a sprijini 
investițiile și de a extinde accesul la 
finanțare, pentru a favoriza o dezvoltare 
economică și socială durabilă și favorabilă 
incluziunii și pentru a promova reziliența 
socioeconomică a țărilor partenere, punând 
accentul în mod deosebit pe eradicarea 
sărăciei, pe creșterea economică durabilă și 
favorabilă incluziunii, pe crearea de locuri 
de muncă decente, pe oportunitățile 
economice, pe aptitudini și spirit 
antreprenorial, pe sectoarele 
socioeconomice, pe microîntreprinderi și 
întreprinderile mici și mijlocii, precum și 
pentru a aborda cauzele socioeconomice 
specifice profunde ale migrației 
neregulamentare, în conformitate cu 
documentele indicative de programare 
relevante. Se acordă o atenție deosebită 
țărilor despre care se consideră că se 
confruntă cu situații de fragilitate sau de 
conflict, țărilor cel mai puțin dezvoltate și 
țărilor sărace puternic îndatorate.

Scopul FEDD+, ca pachet financiar 
integrat care furnizează capacitate 
financiară pe baza metodelor de execuție 
stabilite la articolul 23 alineatul (1) literele
(a), (e), (f) și (g), este de a sprijini 
investițiile și de a extinde accesul la 
finanțare, pentru a favoriza o dezvoltare 
economică și socială durabilă și favorabilă 
incluziunii și pentru a promova reziliența 
socioeconomică a țărilor partenere, punând 
accentul în mod deosebit pe eradicarea 
sărăciei, pe creșterea economică durabilă și 
favorabilă incluziunii, pe crearea de locuri 
de muncă decente, pe oportunitățile 
economice, pe aptitudini și spirit 
antreprenorial, pe sectoarele 
socioeconomice, pe microîntreprinderi și 
întreprinderile mici și mijlocii, precum și 
pentru a aborda cauzele socioeconomice 
specifice profunde atât ale migrației 
neregulamentare, cât și ale celei legale, în 
conformitate cu documentele indicative de 
programare relevante. Se acordă o atenție 
deosebită țărilor despre care se consideră 
că se confruntă cu situații de fragilitate sau 
de conflict, țărilor cel mai puțin dezvoltate 
și țărilor sărace puternic îndatorate.

Or. cs
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Amendamentul 122
Filiz Hyusmenova

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate acordurile de garanție pentru 
acțiunea externă sunt puse, la cerere, la
dispoziția Parlamentului European și a 
Consiliului, ținându-se seama de protecția 
informațiilor confidențiale și sensibile din 
punct de vedere comercial.

Toate acordurile de garanție pentru 
acțiunea externă sunt puse la dispoziția 
Parlamentului European și a Consiliului, 
ținându-se seama de protecția informațiilor 
confidențiale și sensibile din punct de 
vedere comercial.

Or. en

Amendamentul 123
Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Promovarea combaterii tuturor 
formelor de discriminare și susținerea 
principiului egalității, în special egalitatea 
de gen și drepturile persoanelor care 
aparțin minorităților;

(c) Promovarea combaterii tuturor 
formelor de discriminare și susținerea 
principiului egalității, în special egalitatea 
de gen și drepturile copiilor și ale
persoanelor care aparțin minorităților, ale 
persoanelor LGBTI și ale populațiilor 
indigene;

Or. en

Amendamentul 124
Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) Promovarea unei educații formale, (m) Promovarea unei educații formale, 
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informale și nonformale de calitate, 
incluzive și echitabile pentru toți, la toate 
nivelurile, inclusiv în ceea ce privește 
formarea tehnică și profesională și inclusiv 
în situații de urgență și de criză, prin 
utilizarea tehnologiilor digitale pentru 
îmbunătățirea procesului de învățare și 
predare;

informale și nonformale de calitate, 
incluzive și echitabile pentru toți, la toate 
nivelurile, inclusiv în ceea ce privește
educația timpurie antepreșcolară,
formarea tehnică și profesională și inclusiv 
în situații de urgență și de criză, prin 
utilizarea tehnologiilor digitale pentru 
îmbunătățirea procesului de învățare și 
predare;

Or. en

Amendamentul 125
Filiz Hyusmenova

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Combaterea migrației
nereglementate, a traficului de persoane și 
a introducerii ilegale de migranți și 
intensificarea cooperării privind 
gestionarea integrată a frontierelor;

(d) Combaterea migrației
neregulamentare, a traficului de persoane 
și a introducerii ilegale de migranți și 
intensificarea cooperării privind 
gestionarea integrată a frontierelor și 
consolidarea capacităților țărilor de 
origine și de tranzit;

Or. en
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